
 

Zápisnica č. 04/2018 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 20.3.2018 o 14.00 hod. 

 
Prítomní : M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, D. Berkeš 
  L. Staruch  
Za RK :  P. Tarapčík 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  
K danému termínu neboli evidované uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 
 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie z Vedenia fakulty dňa 27.2.,13.3. a Kolégia dekana dňa 13.3.2018  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutí: 
 
• prodekan Jelemenský v pravidelnom bode zasadnutí vedenia fakulty informoval 
o prebiehajúcej propagácii na internetových portáloch našej fakulty v spolupráci s PR 
agentúrou;  
• dekan fakulty J. Šajbidor informoval o aktualizácii dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. 
Zámerom vedenia fakulty v r. 2018 je príprava a následne akreditácia konverzných študijných 
bakalárskych programov a nového bakalárskeho študijného programu Biochémia 
a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie. Snahou je aj posilnenie medzinárodnej 
akceptácie fakulty zmenou podmienok poplatkov za štúdium v anglickom jazyku. Dôležitá je 
aj širšia a aktívna spolupráca fakulty s priemyslom;  
• ďalej p. dekan na druhom vedení informoval o obsadenosti systematizovaných miest na 
fakulte a predložil návrh rozhodnutia k personálnej politike fakulty po zapracovaní 
pripomienok od riaditeľov ústavov;  
• na kolégiu dekana konanom dňa 13.3. predložil Správu o činnosti a stave fakulty za rok 2017, 
informoval o vývoji a počte študentov vo všetkých stupňoch  VŠ vzdelávania. Vyjadril 
podporu aktívnej propagácii fakulty a  snahe o zastabilizovanie počtu uchádzačov o štúdium na 
fakulte;  
• prodekan Ľ. Jelemenský informoval o avizovanej rekonštrukcii starej budovy, upozornil, aby 
pracoviská starej budovy v súčinnosti s oddelením technickej správy začali s likvidáciou 
starých prístrojov a zariadení. Ďalej uviedol, že je potrebné nahlásiť p. tajomníčke Michalovej 
a vedúcemu PTÚ p. Pastuchovi množstvo a charakter likvidovaného chemického odpadu. Na 
základe typu a množstva odpadu sa vykoná výberové konanie na dodávateľa likvidácie 
chemického odpadu; 
• prodekan A. Gatial predložil materiál Hodnotenie vedecko-výskumných výkonov ústavov za 
rok 2017, ktoré sú podkladom pre delenie dotačných prostriedkov na ústavy FCHPT. Uviedol, 
že celkové výkony FCHPT (vzhľadom na ostatné fakulty STU) v pedagogike stúpli o 7,2% 
a vedecko-výskumné klesli cca o 4%. Ďalej informoval o príprave Annual Reportu 2017, 
v elektronickej forme bude zaslaný riaditeľom ústavov;  
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• pedagogické informácie predložila prodekanka M. Bakošová. Informovala o výsledkoch 
študentských ankiet na ktorých sa zúčastnilo približne 34 percent študentov fakulty. Riaditelia 
ústavov boli informovaní o výsledkoch a na pracoviskách, ktoré garantujú negatívne 
hodnotené predmety, boli požiadaní, aby sa vyjadrili k týmto hodnoteniam a navrhli opatrenia 
na nápravu;  
• prodekan Jelemenský predložil materiál o stave príprav Chemického jarmoku, ktorý 
organizačne pripravuje aj prof. Lukeš, termín je stanovený  na 26.6.2018 (utorok). 
• zástupkyňa študentského parlamentu K. Smorádková informovala členov vedenia fakulty 
o aktivitách ŠP v r. 2017 a podujatiach pripravovaných v tomto roku. Uviedla, že športový deň 
chemikov sa uskutoční 3.5.2018 a vyslovila požiadavku aby aktívni účastníci športového 
podujatia boli v tento deň ospravedlnení z vyučovania. Vedenie s touto požiadavkou súhlasí; 
• M. Reháková informovala o pripravovanom divadelnom predstavení pri príležitosti Dňa 
učiteľov, predstavenie (muzikál) „Rómeo a Júlia“ sa bude konať dňa 26.4.2018 na Novej 
scéne; distribúcia lístkov sa bude realizovať prostredníctvom sekretariátov pracovísk po 
2.4.2018. 

 
 2.2. Informácie z UOO STU 
 
• Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o výsledkoch vyjednávania 
zástupcov odborov a zástupcov vedenia STU ku KZ STU na rok 2018. Pripomienky a návrhy 
vyjednávačov boli Vedením STU vo veľkej miere akceptované. KZ bola podpísaná dňa  
16.3.2018, účinnosť nadobudne po zverejnení v centrálnom registri zmlúv v  najbližších dňoch 
(stalo sa tak 21.3.2018). Ďalej informovala o príprave Špecifického doplnku FCHPT na rok 
2018 a vyzvala členov výboru, aby predkladali návrhy a pripomienky k zneniu;  
 
3. Rôzne 
 
3.1.V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky 
 
V-FOO bola predložená žiadosť V. Milatu o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 
 

Uzn. č. 20/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti V. Milatu (17 týždňov) 
v zmysle Prílohy č.1 KZ 2017, časť III, bod 9, vo výške 1 funkčného platu; 
 

V-FOO bola predložená žiadosť P. Gemeinera o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc mladým zamestnancom zo sociálneho fondu pri kúpe bytu; 
 

Uzn. č. 21/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku P. 
Gemeinerovi zo sociálneho fondu pri kúpe bytu v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, 
časť III, bod 3/b a odporúča výšku príspevku 700.-€. Žiadosť postupuje na 
posúdenie sociálnej komisii, ktorá zasadne na konci novembra 2018.  

 
3.2 V-FOO rokoval o aktuálnych problémoch, týkajúcich sa oblasti stravovania a BOZP.  
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Členovia diskutovali o zabezpečení spôsobu stravovania dôchodcov (nepracujúcich, ktorí nie 
sú zamestnancami a nemôžu vlastniť zamestnaneckú kartu) v jedálňach FCHPT s možnosťou 
objednávania jedál, nakoľko od 15.3.2018 z legislatívnych dôvodov táto možnosť neexistuje. 
 

Uzn. č. 22/2018 V-FOO ukladá L. Staruchovi zistiť spôsob, ktorým by bolo 
umožnené stravovanie nepracujúcich dôchodcov v jedálni FCHPT Academica 
vrátane objednávania jedál.  

 
M. Reháková informovala o zámere vedenia pripraviť akreditovaný kurz umožňujúci školiť 
osoby v oblasti práce s jedmi a nebezpečnými látkami (z interného i externého prostredia), na 
základe ktorého by účastníci získali certifikát uznávaný Úradom verejného zdravotníctva. Tým 
by sa ušetrili finančné prostriedky potrebné na školenie (a periodické preškolenia) 
zamestnancov FCHPT pracujúcich s uvedenými látkami. 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 10.4.2018 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová             Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT 
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